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Nr. 73/ 05.09.2022 
 

P R O I E C T   DE    H  O  T  A  R  A  R  E 
Privind atribuirea denumirii de ”Profesor Dumitru Tătaru” Căminului Cultural din sat 

Măgura, Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 
 
 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de  .    .2022. 
Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 8929/ 05.09.2022 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului Comunei 
Măgura, judetul Bacău; 

b) Raportul de specialitate inregistrat la nr.        /     .09.2022, întocmit de dl. Cioineag George 
Răzvan – consilier asistent în cadrul Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții;  

c) Anunțul de consultare publică nr.        / 05.09.2022. 
d) avizul favorabil nr.     /    .    .2022 al Instituției Prefectului – Județul Bacău - COMISIEI DE 

ATRIBUIRE DENUMIRI a județului Bacău. 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit.d) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) art. 2 lit. d) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) art. 5 alin. (3) O.U.G. nr. 118/ 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) art. 8 alin. (1), din HG nr.1064 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
O.U.G nr.34/ 2013, cu modificările și completările ulterioare;  

e) Ordinului nr. 564/2008 privind Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire  
denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 

Avizele cu caracter consulativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), art.139  

alin.(3) lit. e), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin. (1) lit. a)  din OUG  nr.57 
/2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
               Art.1. – Se atribuie denumirea de ”Profesor Dumitru Tătaru” Căminului Cultural din sat Măgura, 
Comunei Măgura, judetul Bacău.  
           Art.2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura.  

Art.3. - Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura - dl. Costrăș Iordache, O.C.P.I Bacău, 
SPCLEP Bacău, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediu și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de  _____. 
Hotărâre adoptată azi  .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru” ____,  voturi „abţineri” ____, voturi  „împotrivă” ____, din totalul de ____ 
consilieri prezenţi, din care _____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      

Iniţiator, 

 …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   ……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 8929/ 05.09.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii de ”Profesor Dumitru Tătaru” Căminului 

Cultural din sat Măgura, Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 
 
 

 Primarul Comunei Măgura supune aprobării Consiliului Local Proiectul de hotărâre privitor la 
atribuirea denumirii de ”Profesor Dumitru Tătaru” Căminului Cultural din sat Măgura, Comunei 
MĂGURA, judetul BACĂU. 
        Având în vedere: 
- prevederile  art. 2 lit. d) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 564/2008 privind Regulamentul de functionare a Comisiei de atribuire  
denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 
- Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 118/2006  - (3) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot purta numele 
uneia dintre personalităţile istoriei şi culturii naţionale sau locale; atribuirea denumirii se face conform 
legislaţiei în vigoare. (alineat modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 143/2007, în vigoare de la 26 
mai 2007.)  

Am finalizat lucrările de modernizare ale Căminului Cultural, din Măgura, care a devenit un loc 
mult mai prietenos și atractiv. Sunt bucuros și pentru că nu am cheltuit bani de la bugetul local, întreaga 
investiție, de 500 000 de euro, a fost asigurată din Fonduri Europene, Nerambursabile. 

Am ferma convingere că în jurul Căminului Cultural evenimentele de excepție vor prinde viață, mai 
ales că am asigurat dotări dintre cele mai diverse. Avem o sală de bibliotecă, dotată cu tehnică modernă, 
avem costume populare complete, dar și o întreagă recuzită care abia îi așteaptă pe tinerii actori. Mai avem 
și măști, costume de carnaval, diverse obiecte de decor. Îmi place sa cred că a ieșit un lucru trainic, de 
calitate.  

Din motive obiective, am tot amânat organizarea unei festivități de inaugurare, care să ne bucure pe 
toți. Dar îmi doresc foarte mult ca în luna septembrie, să reușim împreună acest lucru. 

Acesta trebuie să poarte un nume, iar eu m-am gândit ca acest obiectiv să poarte numele lui 
Dumitru Tataru, magurean, scriitor și publicist, profesor de istorie și geografie, cel care a descoperit cel 
mai mare tezaur de monede de argint din Moldova, monede ce datează din secolele I și II după Hristos. 
Știu că mulți l-ati cunoscut, multora v-a fost profesor.  

Dumitru Tataru, magurean, scriitor și publicist, profesor de istorie și geografie, cel care a descoperit 
cel mai mare tezaur de monede de argint din Moldova, monede ce datează din secolele I și II după Hristos 
este propunerea pe care eu am inaintat-o, iar cei mai mulți dintre dumneavoastră ați fost de acord.  

În egală măsură, trebuie să ținem cont și de aspectele legislative, cele care vorbesc despre o 
consultare publică în conformitate cu prevederile legale.  

De aceea, în următoarele 30 de zile, propunerea oficială de atribuire a numelui distinsului profesor 
Dumitru Tataru  Căminului Cultural din  sat Măgura, comuna Magura, se află în consultare publică, pe 
pagina oficială a comunei Măgura. Este o perioadă în care puteți face propuneri, mențiuni, sugestii, la 
adresa de e-mail a primariei, contact@primaria-magura.ro. 
             Prezentul Referat de aprobare se intemeiaza pe prevederile art. 136, alin. (1), alin. (2), din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. 

PRIMAR, 
Costraș Iordache 

 
 


